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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

راسة  أن أذهب  مرحَلة الثَّانو�َّة، فهل تنصُح ليال فيأنا طالب سوف أتخرَّج  �قول: في  للدِّ

 الخارج؟

بالد التَّوحید ُتستبدل بالد الكفر ب]؟ �عني: ٦١[البقرة: َخْیٌر} ُهوَ  ِ�الَِّذي َأْدَنى ُهوَ  الَِّذي {َأَتْسَتْبِدُلونَ 

ین الذي هو -نسأل هللا العافیة– رأس المال قبل �لِّ شيء، نحمد هللا اآلن ما  هذا خطر على الدِّ

 ینقصنا شيء إطالًقا.

ما الذي ینبغي على من قرأ القرآن، وهل �مدُّ رجلیه القارئ، وهل صحیح أن الذي �مد �قول: 

 أو أنه مخل �الر�انیة؟ ارجلیه لیس ر�انی� 

قتضیه الحاجة، قد الرا�ط بین هذا وهذا؛ ألن مد الرجلین و�ّف الرجلین هذا قد ت ماما أدري 

ا، فال �كن أمامه شيء محترم شرعً  جل رجلیه، وأن �كف رجلیه، إذا لمحاجة أن �مد الر التقتضي 

مانع من هذا وهذا، والحاجة هي التي تستدعي هذا أو ذاك، لكن إذا �ان القصد: �مد رجلیه تجاه 

 ال �جوز �حال؛ هذا امتهان.فالمصحف، 

ن عمر عندما أنكر علیه أحد موالیه لما أراد أن �شرب وهو باما صحة األثر الوارد عن �قول: 

 منعتني؟بن عمر: أراد هللا أن �سقیني فاصائم ناسًیا، فقال 

ته على عدم اإلنكار على من  ،لى"بن حزم في "المحاهذا عند  وهل �ستدل �ه في حال صحَّ

 �شرب في نهاِر رمضان ناسًیا؟

ى أن لكن یبق ،»إنما أطعمه هللا وسقاه«مه للخبر بن عمر، فهذا فهار ثبوته عن �عني لو قدِّ 

في الظاهر منكر؛ ألن الذي في القلوب ال �علمه إال هللا، وحینئٍذ األصل: إنكار المنكر، وهذا 

ًدا ومن �شرُب ناسًیا، و�ذا التبس الحقُّ �الباطل   ال بدَّ من اإلنكار.ف�شتبه من �شرب متعمِّ

�عني  -ومعه ورقة، �قول: إنها تز�یة منكم حیِّناسجد م: جاءني شخص قبل قلیل في هذا �قول

 أ�ام. ةمن قبل ثالث هاأخذ و�طلُب المساعدة، وأنه -مني

�غیر ي ال أكتب كالم لیس �صحیح، و�تا�اتي معروفة وورقي؛ ألنالهذا �الم لیس �صحیح، هذا 

وخطي �صحیح، الورقة الرسمیة التي فیها االسم �األخضر، �عني: من جاء �غیرها فكالمه لیس 
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 واضح.

ا في الحج في ا، وقال إنها جمیعً نها شیئً ؤله عن دروسكم وجدت أنه ال �عرف ع: و�عد س�قول

 مسجد محمد بن عبد الوهاب، وهو �طلب المساعدة.

 هذا �ذاب هذا.

 طالب:......

 ؟ماذا

 طالب:.....

 ؟ماذا

 طالب:....

ر الطالب للدرس فما األفضل، القرب �قول:  یخمن الإذا �كَّ الجلوس في الصف األول،  وأ شِّ

 ثم إذا صلَّى �صلي في األول؟ ،واالستماع

میمنة الصف األول، والقرب من  نعم الصالة األفضل فیها الصف األول، ومیامن الصفوف،

ل القر�ب اإل مام أفضل بال شك. والقرب من الدرس أ�ضا دلیٌل على االهتمام والعنا�ة، وقد ُ�حصِّ

له البعی د؛ ألن االستماع ال �عني �ّل شيء في الدَّرس، هناك حر�ات وتصرفات تعین ما ال �حصِّ

د هو ومن �أخذ الدَّرس من ُعد عن الدَّرس، و�ستوي من �عُ ا، وهذه �فقدها من �َ على الفهم أحیانً 

 س �ه علًما.متالطر�ق، هذا سلك الطر�ق الذي یل األشرطة، اللهم إال في سلوك

هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله  الحمد هلل رب العالمین، وصلى

 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:

فقد ذ�رنا مواضع التَّخر�ج للحدیث من صحیح البخاري، وتكلمنا علیها �ما تیسر، والحدیث خرَّجه 

 ا الترمذي في "الشمائل".�ًض وخرجه أ ،كبرى"  و"المجتبى"لم، والنَّسائي، في "الأ�ضا اإلمام مس

 :حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال"": في �تاب "الفضائل -رحمه هللا تعالى–�قول اإلمام مسلم 

عن الزُّهري، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن ز�اد  -بن سعدٍ ا�عني –حدثنا إبراهیم 

بن شهاٍب عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، اواللفُظ له، قال: أخبرنا إبراهیم عن 

أجوَد النَّاس  -صلى هللا علیه وسلَّم–قال: �ان رسول هللا  -رضي هللا عنهما–بن عباٍس اعن 

�ان یلقاه في �ل سنٍة في  -علیه السالم–جبر�ل  ، إنَّ ما �كون في رمضان �الخیر، و�ان أجود
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ل القرآن، فإذا لقَیه جبر� -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا علیه رمضان حتَّى ینسلخ، فیعرُض 

: -رحمه هللا–أجود �الخیر من الر�ح المرسلة" قال  -صلى هللا علیه وسلم–كان رسول هللا 

بن المبارك، عن یونس، وحدثنا عبد بن حمید، قال: أخبرنا اوحدثناه أبي �ر�ب، قال: حدثنا 

 .عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، �الهما عن الزُّهِرّي، بهذا اإلسناد نحوه"

یروي الحدیث األصل في الباب عن شیِخه منصور بن أبي  -هللا تعالى رحمه–اإلمام مسلم 

منصور بن أبي مزاحم �شیر التر�ي، أبو نصر البغدادي ": ِحم، �قول الحافظ في "التقر�ب"مزا

بن ثمانین اومائتین، وهو "�عني و�م؟ ، "الكاتب، ثقٌة من العاشرة، مات سنة خمٍس وثالثین

بد الرحمن بن عوف الزهري، أبي إسحاق المدني، نز�ل �غداد، سنة، عن إبراهیم بن سعد بن ع

ة ُتكلِّم فیه بال قادح، ما�قول   و�م؟ .ن الثامنة، مات سنة خمٍس وثمانین"بن حجر: ثقٌة حجَّ

 طالب: ومائة.

ا مسلم من طر�ق أبي عمران: محمد بن جعفر بن ز�اد ومائة نعم. عن أبي عمران، یرو�ه أ�ًض 

 . كاني، �فتحتینرَ الوَ 

 طالب:.....

إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن عبد الرحمن، إبراهیم بن سعد بن إبراهیم ین عبد الرحمن، "

الخراساني،  ،فتحتین�الا عن أبي عمران: محمد بن جعفر بن ز�اد الور�اني، یرو�ه مسلم أ�ًض 

 ."وعشر�ن بن حجر: ثقة من العاشرة مات سنة ثمانٍ انز�ل �غداد، �قول 

قال: "بن عباس المشروح، افي حدیث الباب حدیث  تقدم هد في الحدیث األصل فیا�قیة اإلسن

حدثنا أبو المبارك عن یونس وحدثنا عبد بن حمیٍد، قال: أخبرنا عبد  :وحدثناه أبو �ر�ب، قال

زاق قال أخبرنا معمر، �الهما. �الهما �عني: یونس ومعمر، �الهما عن الزهري بهذا  :الرَّ

  ."اإلسناد نحوه

علیه  الحدیث المشروح، هذا الحدیث ترجمفي  -رحمه هللا–�ما جمعهما المؤلف أي ني: �ع

ال �ستوعب األحادیث هو یندر أن تجد فیه تراجم على األحادیث، و  "المعِلم"القاضي عیاض، 

روح، وعرفنا أن  كلها، و�ذا ذ�ر الحدیث قد �قتصر على �لمة أو �لمتین منه؛ ألنه بدا�ُة الشُّ

أن البدا�ات تكون على وجٍه �حتاج إلى إكمال، و�لى إتمام، مثل ما ُقلنا في مختصر  العادة جرت
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ث قِ رَ الخِ  ي، وقلنا في �ل المتون في جمیع الفنون، على هذا النحو. �عني: من �صّف المحدِّ

جمع  بن الصالحاالفاصل لعلوم الحدیث البن الصالح؟ �عني بینهما بون شاسع، �عني: 

مه مواستوعب جمیع ما تق شيء من الترتیب في �عض األبواب  ِوزهعْ ُ�ِتب في علوم الحدیث، �ُ ما دَّ

وفي �عض األنواع، تالفاها من جاء �عده، حتى وِصل األمر إلى "النخبة" التي جمعت ما في 

ا�قة على طر�قٍة ُمعتَصَرة، على طر�قٍة فیها إبداع �النِّسبة للتصنیف، فكّل من جاء �عد  الُكتب السَّ

لت ألفیة من تقدَّ  د، و�ن �ان الفضل للسابق، �عني: �ما ُفضِّ بن مالك على امه تجده �ضیف و�جوِّ

 بن مالك �قول:ابن معطي، لكن األفیة 

 مستوجٌب ثنائي الجمیال  وهو �سبٍق حائٍز تفضیالً 

 بن معطي، قال: امع أن ألفیته فائقة على ألفیة 

 معطي ابن ألفیة فائقة  خطِ سُ  �غیر رضا تقتضي

بن مالك، ابن مالك استدرك واستوفى �عض النَّقِص، السیوطي في "ألفیته" قال: إنها فائقة ألفیة فا

حات قد �ستوعب جِّ ة العراقي، لكن یبقى أن هناك مر وقال عن ألفیته في علوم الحدیث: فائقًة ألفی

اك المتأخر مثل السیوطي، ذ�ر أنواع في علوم الحدیث لم یذ�رها الحافظ العراقي، لكن هن

 في الجملة.یة السیوطي، فالكالم إجمالي �عني ح ألفیة العراقي على ألفحات ترجّ مرجّ 

لباب فیه إعواز ي هو اللبنة األولى في الذ"، االمعلم" لكتابي هو "إكمال" شرح المازري، الذ

�إكمال "ال �كفي في شرح مسلم، ولذلك جاء القاضي عیاض فأكمله  كبیر، إعواز �بیر، �عني

 ."المعلم

ي ا األُبِّ �ًض إكمال الُمعلم" ثم أي، "إكمال أ�ضا "إكمال الُمعِلم" �حتاج إلى تكمیل، فأكمله األبِّ 

 فیها إعواز. او�ل الكتب التي شرحت مسلمً  ،م"لِ عْ كمال المُ �حتاج إلى تكمیل فكمل بــ "مكمل إ

�لها، مسلم  ،اري"الشروح هذه ال تعادل "فتح الب ومسلم ما یزال، ال یزال �حتاج إلى شرح، و�لُّ 

، هفي متونه وفي أسانید الت �ثیرة تعترض طر�ق طالب العلمإشكا ه�حتاج إلى مز�د عنا�ة، وفی

 فتحتاج إلى حل.

 -صلى هللا علیه وسلم–القاضي عیاض في "إكمال المعلم" ترجم علیه �قوله: "�اب �ان النبي 

 –قال: "حدیث أخالقه ي ترجملألبِّ  وفي "إكمال اإلكمال" ،أجود الناس �الخیر من الر�ح المرسلة"



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٦۲E= ٦ 

�عني في الشرح: "" قال األبي: -صلى هللا علیه وسلم–" "حدیث أخالقه -صلى هللا علیه وسلم

 {ِإَذالقوله تعالى:  امتثاالً  -صلى هللا علیه وسلم–قال عین، �عني رمز القاضي عیاض: فعل 

ُسوَل} َناَجْیُتمُ  شرح اإلشارة إلى هذا، وهذا من �اب تقد�م . مضى في ال"] اآل�ة١٢[المجادلة: الرَّ

رسول ]، هو ٧٥[الحج:ُرُسًال}  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َ�ْصَطِفي {للااَُّ صدقة أمام النجوى، وجبر�ل رسول، 

ي ما بِّ م بین ید�ه، بین یدي مناجاته صدقة، هذا تقدمت اإلشارة إلیه، لكن األُ �حتاج إلى أن �قدّ 

ا له شيء من التنبیه من الشروح ما لم �مر في الشرح السابق مم �عني نختار ،ارتضى هذا الكالم

 ستفاد منه.، �عني: �ُ على شيء خفي

 -صلى هللا علیه وسلم–فعل  -وهو رمز القاضي عیاض–قال عین " �قول األُبِّي في شرحه:

ُسوَل} َناَجْیُتمُ  {ِإَذالقوله تعالى:  هذا امتثاالً  ك بین یدي مناجاة م ذلفقدّ  ،] اآل�ة١٢[المجادلة: الرَّ

َف ذلك ونسَخُه عن أمَِّتِه، قلتلا : یبُعُد أن -األبي �قول: قلت-ملك، و�ن �ان هللا تعالى قد خفَّ

 ."�كون �ذلك؛ ألن الصدقة في اآل�ة الكر�مة قبل المكالَمة، والجود إذا لِقيَ 

 واضح التنبیه؟ 

نه ، وظاهر الحدیث أالمكالمةیبعد أن �كون �ذلك؛ ألن الصدقة في اآل�ة الكر�مة قبل "�قول: 

 ."�فعل ذلك �عد

"حدیث  :" هناك قال-صلى هللا علیه وسلم–في "مكمل إكمال اإلكمال" للسنوسي، �اب "أخالقه 

وفیه أقرَّ  ،"-صلى هللا علیه وسلم–" �اب أخالقه : " وهنا  قال-صلى هللا علیه وسلم–أخالقه 

ال خفاء ببعِدِه، �ما ذ�ر، و�نما الظَّاهُر أن "قال: ما قرره القاضي عیاض، ف هي على استبعادبِّ األُ 

لك النعمة الُعظمى، ولهذا اعتاد النَّاُس جعَل تفعله ذلك، أن فعله ذلك فرٌح بلقاء جبر�ل، وُشكٌر ل

الطَّعاِم ونداء النَّاس له عندما ینزُل بهم من �جُب تعظیُمه �أكابر العلماء أو من �فرحون �ِه، 

صلى هللا علیه –لونه من ذلك �حسب أمارِة التَّعظیم والفرح، والنبي و�تفاوت ذلك �ما �جع

نزل على أكرم الخلق! في مستِضیٌف جبر�ل في رمضان �ل لیلة، وأكِرم �ه من ضیٍف  -وسلم

نَیا، صرَف النبي  -علیه السالم–ولما �ان جبر�ل  أكرم شهر، صلى –ال حاجَة لُه فیما متاع الدُّ

ال حاجَة لُه فیما متاع  -علیه السالم–احتاج إلیه، ولما �ان جبر�ل  ذلك لمن -هللا علیه وسلم

نَیا، صرَف النبي  ه هللا تعالى  -صلى هللا علیه وسلم–الدُّ ذلك لمن احتاج إلیه للفرح �ما خصَّ
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 ."�ه، وشكًرا على نیل هذه المرتبة الجسیمة. �هللا تعالى أعلم

م إبراهیم المالئكة معروف أنَّهم ال �أكلون، �ما ق�عني  الِعْجل الحنیذ السمین فلم  -علیه السالم–دَّ

�أكلوا منه، لم �أكلوا منه، �عني: من الطرائف بین عاّمة الناس، شخص عنَده ضیوف وقدم لهم 

الولیمة من لحِم البقر، فالموه على ذلك، تقدم لضیوفك لحم البقر، قال: لو �ان هناك أفضل من 

مه إبراهیم  هم أكرم الضیوف. فجاء الرد من اآلخر:  نلضیوفه، الذی -السالم علیه–لحم البقر لقدَّ

م امتنعوا لكن لم �أكلوا فدل على أنَّه.. �عني �أنه ،االستدالل قال: لو أن الضیوف أكلوا منه لتمَّ 

لكنها لیست من العلم في  ،�عني هذه مبادرة من هذا العامي ونباهة ألنه لحم عجل! ؛من األكل

 لة في عدم أكلهم.شيء، ولیست هذه الع

صلى هللا علیه –النووي ترجم على الحدیث في شرحه على صحیح مسلم �قوله: "�اب جوِده 

" وترجم أبو العبَّاس القرطبي في "الُمفهم" -صلى هللا علیه وسلم–" "�اب جوده" "�اب جوده -وسلم

ا"، وذ�ر القرطبي أجود الناس وأحسن الناس خلقً  -صلى هللا علیه وسلم–�قوله: "�اٌب �ان النبي 

في رمضان حین یلقاه جبر�ل، ومنها قوله: وقیل إنما  -علیه الصالة والسالم–جوده  ا لز�ادةِ أوجهً 

دقات بین یدي مناجاِة الرسول جبر�ل ُم الصَّ لقوله  ؛كانت عطا�اه تكثر في رمضان؛ ألنه �ان �قدِّ

ُسولَ  َناَجْیُتمُ  {ِإَذاتعالى:  ُموا الرَّ ]، قال: وفیه ُ�عد. ١٢[المجادلة: َصَدَقًة} َنْجَواُكمْ  يْ َیدَ  َبْینَ  َفَقدِّ

عٌد؛ ألنه ي والسنوسي �أنهم اعتمدوا على �الم القرطبي. وفیه �ُ بِّ �عني: و�أن من جاء �عده، األُ 

 الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�افي قوله تعالى:  -صلى هللا علیه وسلم–قد �ان ُنِسخ ذلك، والستبعاد دخول النبي 

ُسوَل} َناَجْیُتمُ  {ِإَذاعد دخوِل جبر�ل في قوله تعالى: ]، ولبُ ١٢[المجادلة: آَمُنوا} �عني الرسول، . الرَّ

  "ال" هذه للجنس أو للعهد؟

 طالب: عهد�ة.

 -صلى هللا علیه وسلَّم–وأمَّا عدُم دخوِله  ،-علیه الصالة والسالم–للعهد، فالمراد �الرسول: محمد 

 َأیَُّها {َ�افیه خالف؟ �عني: أم ] متفق علیه ١٢[المجادلة: آَمُنوا} الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�افي قوله تعالى: 

 في النصوص، �عني ال ُ�خاطب بها؟ اوردت �ثیرً  آَمُنوا} الَِّذینَ 

 طالب:.....

 نعم

 طالب:.....
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في قوله تعالى:  -صلى هللا علیه وسلم–استبعاد دخول النبي  -مراد القرطبي–نعم، هل المراد 

 مطلًقا، أو في هذه اآل�ة؟  آَمُنوا} الَِّذینَ  یَُّهاأَ  {َ�ا

 طالب: في هذه اآل�ة.

م بین یدي نجواه صدقة، قدَّ وهو الذي �ُ  ،ألنه هو الُمناَجى ه ال یدخل؛في هذه اآل�ة ال إشكال أن

 فال یدخل. 

 طالب:......... ألف للجنس..

 .نعم

 طالب:.......

 كیف؟

 طالب:.......الالم للعهد...

ُسوَل} َناَجْیُتمُ  {ِإَذاما قلنا في الذین آمنوا: عهد، العهد: في الرسول،  ال ال  .الرَّ

 طالب:............

 ؟م بین یدي نجواه صدقةقدّ إلى أن �ُ  و�ل رسول �حتاج

�قدم الرسول بین �عني: �ل المالئكة الذین نزلوا إلى الرسول: ملك الجبال، وملك �ذا و�ذا، �لهم 

 إال جبر�ل. هفی ما؟ یدي نجواهم صدقة

�ط بین هذا الجود و�ین اآل�ة فیه ُ�عد، هذا َناجى، المقصود: أن �ون الرَّ ولیست صدقة لهذا الـــمُ 

 ال شك في ُ�عِده. 

 طالب:..........

 .نعم

 طالب:.........

الجود في رمضان حین یلقاه  موجود، لكن ز�ادة أمَّا أصُل الجود، فهو موجود. أصُل الجود

 جبر�ل.

 :...........طالب

 ال.
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 طالب:....

ِة البذل والتعبُّد، ال شك ادال ال ال ال، ال شكَّ أنَّ األوقات من األزمان واألماكن �لها لها أثر في ز�

الح ال شك أنه �حصل له بهم التأثُّر.اهذا أثرً أن ل  ، حینما یلقى اإلنسان أهَل الخیر والفضل والصَّ

 طالب:.....

 نعم.

 طالب:....

 َناَجْیُتمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{ -علیه الصالة والسالم–هم رسول غیر النبي �عني هل ل

ُسوَل}  لبتَّة. أرسول والخطاب للمؤمنین؟ لیس لهم غیُره. لیس لهم غیُره  أيُّ  الرَّ

  طالب: جبر�ل لیس رسول؟

 إلیهم. لیس رسوالً  ،ال

ُسوَل} َناَجْیُتمُ  َذا{إِ ولبعد دخوِل جبر�ل في قوله تعالى: " قال: سائي في ُه النَّ حدیث خرَّجال ، "الرَّ

"المجتبى" في �اب "الفضل والجود في شهر رمضان"، في �اب "الفضل والجود في شهر 

: بن وهٍب قالاأخبرنا سلیمان بن داود، عن ": -رحمه هللا–رمضان" من �تاب الصیام، قال 

رضي –  بن عتبة، أن عبد هللا بن عباسبن ِشهاٍب عن عبید بن عبد هللاأخبرني یونس عن 

 جود ماأأجود الناس، و�ان  -صلى هللا علیه وسلم–�ان �قول: �ان رسول هللا  -هللا عنهما

ان، �كون في رمضان، حین یلقاه جبر�ل، و�ان جبر�ل یلقاه في �لِّ لیلٍة من شهِر رمض

یه عل–ین یلقاه جبر�ل ح -صلى هللا علیه وسلم–كان رسول هللا "قال:  فیدارسه القرآن"

مجتبى" ي "الفا هذ "أجود �الخیر من الر�ح الُمرَسَلةأجود �الخیر من الر�ح المرسلة"  -السالم

 ."السنن الصغرى"

وأخرجه الترمذي في "الشمائل" في �اب "ما جاء  ،ا في "فضائل القرآن" من "الكبرى"أ�ًض  أخرجه 

صلى هللا –ق رسول هللا لِ �اب "ما جاء في خُ  "، في-صلى هللا علیه وسلم–ق رسول هللا لِ في خُ 

"حدثنا عبد هللا بن عمران أبو القاسم الُقرشي المكِّي، قال: : -رحمه هللا–قال " -علیه وسلم

قال:  -رضي هللا عنهما–بن عباٍس ابن شهاٍب عن عبید هللا عن احدثنا إبراهیم بن سعٍد عن 

ما �كون في شهر  اس �الخیر، و�ان أجودأجوَد النَّ  -صلى هللا علیه وسلم–كان رسول هللا 
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–رمضان حتَّى ینسلخ، فیأتیه جبر�ل فیعرض علیه القرآن، فإذا لقیه جبر�ل �ان رسول هللا 

 .لُمرَسَلة"أجود �الخیر من الر�ح ا -صلى هللا علیه وسلم

بن : حدثنا أبو �امل، قال: حدثنا إبراهیم -رحمه هللا–مسند، قال ا: أحمد في الوأخرجه أ�ًض 

رضي هللا –بن عباٍس ابن شهاب، عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة عن اسعد، قال: حدثنا 

رضي  –بن عباساأجوُد النَّاِس �الخیر. �عني  -صلى هللا علیه وسلم–قال: رسول هللا  -عنهما

ن أجوُد الناس �الخیر، و�ان أجود ما �كو -صلى هللا علیه وسلَّم–قال: رسول هللا  -هللا عنهما

في رمضان حین یلقاُه جبر�ل، و�ان یلقاه جبر�ل �ل لیلة في رمضان، حتى ینسلخ، �عرض 

صلى هللا  –، فإذا لقیه جبر�ل �ان رسول هللالقرآن -صلى هللا علیه وسلم–علیه رسول هللا 

�ح المرسلة. وأخرجه  -علیه وسلم بن ِحبَّان، ابن خز�مة و اشیبة و  بن أبي اأجود �الخیر من الرِّ

ولم �خرِّْجُه �قیة الستة،  ،اإلسالمالمقصود أن الحدیث موجود في دواو�ن و عوامة، والبیهقي" وأب

 ما خرجاه.  بن ماجهاأبو داود و 

وأخرج النسائي في "المجتبى" في الباب المذ�ور "�اب الفضل والجود �شهر رمضان"، أخرج له 

"أخبرنا محمد بن ال: ا من حدیث عائشة، "�اب الفضل والجود في شهر رمضان" قشاهدً 

التنصیص عن  فیها وفیه خالف؛ ألن األصول لیسهكذا في المطبوع،  إسماعیل البخاري"

البخاري، قال: حدثني  لخبرنا محمد بن إسماعی"قال: أ،  البخاري، إنما محمد بن إسماعیل

 -والنعمان بن راشد-معمر والنعمان حفص بن عمر بن الحارث، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا 

من لعنٍة  -صلى هللا علیه وسلم–عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "ما لعن رسول هللا 

 .من لعنٍة ُتذ�ر" -صلى هللا علیه وسلم–ُتذَ�ر، ما لعن رسول هللا 

دعا  -علیه الصالة والسالم–إنما نادر، والنبي  لَعن، ما من شيء ُیْذَكر لكثرته،ما ی ا�عني: نادرً 

من لعنٍة ُتذ�ر،  -صلى هللا علیه وسلم–"ما لعن رسول هللا من لعنه أن �جعلها هللا علیه رحمة، ل

ُیدارسُه �ان أجود �الخیر من الر�ح المرسلة"  -علیه السالم–كان إذا �ان قر�ب عهٍد �جبر�ل 

هذا خطٌأ، هذا خطأ، والصواب حدیث یونس بن ": -النسائي المصنف -قال أبو عبد الرحمن

بن ا. �عني: لیس من حدیث عائشة و�نما هو من حدیث "ا في حدیثد، وأدخل هذا حدیثً یز�

هذا خطٌأ، والصواب حدیث یونس بن یز�د، ": -النسائي المصنف -عباس. قال أبو عبد الرحمن
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شارة إلى اإل ألن ؛النسائي عن �قیة السنن . وهذا ما �میِّز سنن"ا في حدیثوأدخل هذا حدیثً 

 .زة ال تكاد توجد عند غیرهعلل األحادیث، واالختالف على الشیوخ، هذه میأخطاء الرواة، و 

 طالب:.....

 ین؟أ

 طالب:....

 أین؟

 راشد.ال، الكالم في النعمان بن راشد، النعمان علته، النعمان بن سیأتي

كذا رواه أبو �كر بن السني عن النسائي، عن محمد بن إسماعیل فحسب، "قال في "األطراف": 

ن هو أبو �كر الطبراني. لماذا؟ أل ، وفي نسخٍة هو أبو �كر الطبراني"فیه البخاري  ولم یذ�ر

مام اإلالحدیث حینما �كون في إسناده إمام مثل البخاري، �ون الحدیث في إسناده إمام مثل 

قَدح فیه، �عني �صیر في إسناده خطأ، و�رو�ه البخاري ال شك أن هذا �جعل البخاري، و�ُ 

ث �عید ال  ، �عید النظر فیه، وال یتسرَّع في الحكم �الخطأ وفي إسناِده إمام.هنَّظر فیالمحدِّ

ان، قال: حدثنا حماد بن ز�ٍد، قال: حدثنا معمر وأخرجه أحمد في "المسند" قال:  "حدثنا عفَّ

ونعمان، أو أحدهما، حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: 

صلى هللا  –لعنٍة ُتذَ�ر، ما لعن رسول هللا ا منمسلمً  -صلى هللا علیه وسلم–ما لعن رسول هللا 

عز –نتهك حرمات هللا ؤتى إلیه، إال أن تُ ا یُ من لعنٍة ُتذَ�ر، وال انتقم لنفسه شیئً  -علیه وسلم

ا قط فمنعه إال ا قط، إال أن �ضرب بها في سبیل هللا، وال ُسئل شیئً وال ضرب بیده شیئً  ،-وجل

، وال ُخیَّر في أمر�ن قط إال اختار أ�سرهما، و�ان إذا أل مأثًما، فإنه �ان أ�عد النَّاس منهأن ُ�س

 .یدارسه �ان أجود �الخیر من الر�ح المرسلة" -علیه السالم–كان حدیث عهٍد �جبر�ل 

ف للشك، للشك هل هو عن معمر أو النعمان بن راشد، أو عن أحدهما ال وهذا الحدیث مضعَّ  

هل هو معمر أو  ،شك في راو�هسند اإلمام أحمد، الحدیث ضعیف لل ین، �ما فيعلى التعی

واة عن ،الحفظ ئ، ونعمان أو أحدهما، والنعمان ضعیٌف سیهمانعمان أو أحد  وقد خالَف الرُّ

هذا ببن عباس على ما تقدم، فحدیث عائشة االزُّهري، الرواة عن الزهري، إنما یروونه من حدیث 

 الباب ضعیف.
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نكون أنهینا الكالم على هذا الحدیث، یبقى عندنا الكالم في حدیِث قصة هرقل الطو�ل،  و�هذا

 ونبدأ �ه إن شاء هللا تعالى في الدرس القادم.

 نعم؟

 طالب:....

ألن الحدیث هذا طو�ل، حدیث هرقل �عني في حجمه �قدر �ّل ما مضى، في حجمه �قدر نعم؛ 

وال نصنع فیه ما صنعنا في األحادیث  ،لشرحفي الكن نسعى أن نلم أطرافه  ،كل ما مضى

 إن شاء هللا. ،السا�قة

 نعم؟

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:....

 ؟ماذا فیه

 طالب:.....

 ؟أم ...عند البخاري 

 طالب:.....

 عند مسلم أكثر، یرو�ه مسلم عن أكثر، عن أر�عة من شیوخه.

 طالب:.....

 ؟ماذا

 طالب:.....

 نعم.

 طالب:....

 .لكن فیه مسلم رواه عن أكثر من شیخ، والبخاري �ذلك ..تثالثة، ما حصل

 اعتدلوا؟ ،او هذا �قول: هل تقال جملة تزاحموا في تسو�ة الصفوف مثل جملة: استو  

 هي مثل تراصوا، مثل تراصوا. ،ال
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هل الرضیع الذي حج �ه أهله �كون له أجر هذه الحجة، وهل الحسنات ال تكتب للذي �قول: 

 ات ال تكتب علیه؟لم یبلغ �ما أن السیئ

لیس �مكلف ومرفوع عنه القلم �االتفاق، لكن من أهل هو  مسألة خالفیة بین أهل العلم، أوالً ال

جل –نه فضل هللا إ �قول: »نعم، ولِك أجر«�مثل هذا الحدیث، ألهذا حج؟ قال:  العلم استدالالً 

 لسیئات.فتكتب له الحسنات دون ا ،ال �ضیع أجره وعمله الذي عمله في صغره-وعال

 طالب:.....

 .؟ �طافهفیماذا 

 طالب:... �طاف ..

 إذا �ان ما ینوي، إذا �ان ...

 طالب:...

 ا، وُ�حمل.نوعً  اإذا �ان غیر ممیز، �ان ممیزً 

 طالب:....

 ؟ما أخذنا هذه؟ أخذناه

 طالب:.....

 ، فالمحمول أخذناه وانتهینا منه.؟ ومن طیف �ه محموًال ماذا

 جر أو األلباني في الحكم على الحدیث؟ ولماذا؟بن حاهل نقدم قول �قول: 

 ال ُ�قدم هذا وال هذا، ُینظر في أقوال أهل العلم، و�رجح بینها �حسب القواعد.

 شك الراوي ال �عتبر إذا �ان المشكوك �ه ثقة، أرجو أن توضح األمر. �قول:

 یؤثر، معمر ال اولو �ان النعمان ضعیفً  ،معمر ونعمان :نعم، لو اقتصر األمر على قوِلهِ 

ونعمان، ال یؤثر؛ ألن وجوده مثل عدمه، �كفینا معمر، لكن إذا قال: َمْعَمر أو ُنْعَمان هنا 

 ن �ما هو الحاصل، هذا ال شك أنه یؤثر في اإلسناد.یالتَّأثیر، أو أحدهما على التعی

ا على ما ة قیاسً من شرح الكتاب، حدد النها�ة �طر�قٍة حسابیَّ  نهایتنا حددم -اجزاه هللا خیرً –هذا 

م �انت النتیجة �اآلتي: أحادیث  لى هذا األسلوب في شرحكم المباركنا ع�قول: لو استمرر  .تقدَّ

البخاري بدون تكرار تز�د على األلفین، و�لُّ حدیٍث �ستغرق في المتوسط خمس جلسات، إًذا 

ع، نحتاج تقسم على اثنین في األسبو  فعشرة آالف یوم، وعشرة آال تساوي  ن في خمسةاألف
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 األسبوع قسمة أر�عة لكل شهر، ألفً ا، وخمسة آالف في ....إلى خمسة آالف أسبوع، و

، نحتاج إلى مائة سنة شرع يثناقسمة  اومائتین وخمسین شهرً  ا، ألفً اومائتین وخمسین شهرً 

 أو أكثر..

ن ومائتین وخمسی اشر شهر، اقسم ألفً ع يشر، ال ما هي �اثنعي لكن ما هو �صحیح على اثن

 نحتاج إلى مائتین وخمسین سنة. أيعلى ستة أشهر. 

ن ینظر إلى التَّمام، و�نظر إلى النها�ة، �خالف من ینظر إلى الكمال، هناك �مال، وهناك هذا مَ 

 َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  {اْلَیْومَ تمام، وال شك أن الكمال أفضل من الّتمام، بدلیل آخر آ�ة نزلت في القرآن 

قد ف]، فالدین �امل وال �حتاج إلى مز�د، وأما التمام ٣[المائدة: ِنْعَمِتي} َعَلْیُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  ِدیَنُكمْ 

هذه  ة �عني اإلكمال إال إذا وجدنا أنیتطلب المز�د في وقٍت آخر، المقصود: أننا بهذه الطر�ق

 الطَّر�قة.. مرفوضة من الجمیع، فاألمر إلیكم لكن..

 ..ستوعبنا أكثر�عض اإلخوان �قول: لو زدنا، لو ا نرى 

 طالب:....

 .ونرى نا ننهي حدیث هرقل في مدة �سیرة علَّ ال، إذا أتممنا بدء الوحي، و 

 طالب:....

 ؟ماذا

 طالب:....

 كیف؟

 طالب:....

 -نها�ة الكتاب-یهمهم أننا ننتهي، والنها�ة  -اجزاهم هللا خیرً –�عض اإلخوان على �ل حال: 

محاِسن، وهي أن اإلنسان �ما �مر على أول الكتاب  مقصد عند �ثیر من الناس، وال شك أن لها

ول الكتاب وآخره، نحتاج إلى نظر ا مطلب، لكن على أي وجه �مر على أ�مر على آخره ، هذ

دقیق في هذا، ولیست �ل الكتب ُتشرح بهذه الطر�قة، حتى عندنا في دروسنا، الكتب تتفاوت، 

 "الترمذي"أر�ع سنوات وشهر�ن وعشرة أ�ام.  في مجلدین شرحناه في �امالً  "الموطأ"�عني شرحنا 

�كثیر، والكتب  "البخاري "وأقل من  "الموطأ"�شرح على طر�قة متوسطة، �عني أوسع من  اأ�ًض 
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األخرى �ل �تاب ینزل منزلته، لكن مثل هذا الكتاب �حتاج إلى عنا�ة،.. فیه فوائد ونفائس ما 

 �مكن أن تؤخذ �طر�قة مستعجلة.

 طالب:.....

 حال: الصبر والجلد.. على �ل

 طالب:....

 الهمم

 طالب:....

 ین؟أ

 طالب:....

 �عني االقتراحات.

 لو تترك حتى... نعمطالب: 

 �النسبة لألرقام واألرقام �عني...ال 

 طالب:....

 .طر�فة

 یتشوق.. لو تر�ت إذا طرح علیه مثل هذا االقتراح هذا.. طالب: خیاالت.. السامع

 شيء یتلجلج في صدره وهكذا نجیب عنه. في نفسه لعل ،بد ال ،ال ال

 فما فائدتها؟ ،هذا �قول: أرى أنك تذ�ر الترجمات للحدیث

فقه األئمة وفقه أهل العلم في تراجمهم على الحدیث؛ ألنها هي األحكام التي �ستنبطونها من 

 األحادیث.

 ، وهل لكم مؤلفات؟فأین أنتم من التألیف ،و�ه ُ�حفظ علمه ،م ال بد منهالتألیف للعالِ إن �قول: 

، �عض الناس �ستطیع أن یوفق بین أكثر من أمر، فیجمع بین التعلیم والتألیف، خیاران هما

وحقیقًة �عني النفس تراود في االعتناء  ،ال �ستطیع، فإما هذا و�ما هذا، وهما خیاران وآخر

، ال بد من التفرغ لكن ال شك أنه على حساب التعلیم، على حساب التعلیم ،�التألیف واالهتمام �ه

م بین التعلیم والتألیف قد �حدث شيء من التشتیت إال عند الحازم سِ للتألیف؛ ألن الوقت إذا قُ 

�شرحه  �عتنِ لو لم �عض الناس �فعل هذا، یؤلِّف ثم �شرُح مؤلَّفه، و  �عني �علِّم، الذي �كتب ثمَّ 



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘٦۲E= ١٦ 

 ا جید.شرحه تألیًفا �شرحه تعلیًما، هذ�بنفسه، لكن �شرح المتن الذي 

ا، وهذا سهل غ في أوراق لیكون تألیفً فرَّ ومنهم العكس، من �علِّم ثمَّ �كون هذا المشروح تعلیًما �ُ 

�عني ممكن، عندنا ألوف من األوراق المفرغة من األشرطة، لكن الناس یتفاوتون، من الناس من 

 ان التألیف والتعلیم ما بینهمأ� غ عنه، هذارِّ إذا تكلَّم �أنه �قرأ، �أنه �قرأ، هذا ما عنده مشكلة إذا فُ 

�ستخلص من شر�ط �قدر ما �ستخلص من معلٍِّم آخر،  عنده، لكن طر�قتنا في التعلیم: منرق ف

�لها مداولة ومدارسة ومذاكرة مع اإلخوان، ونستفید منهم أكثر ما �ستفیدون منَّا، ثم �عد  أصًال 

یف �النسبة ألهل العلم مهم التأل ذلك عند التفر�غ �صعب تخلیص هذا من هذا. المقصود: أنَّ 

ا  .جد�

 طالب:.....

 التفر�غ موجود، وألوف مؤلَّفة من األوراق.

 طالب:........

مفرغ  ،والمفرَّغ في الفقه، قال: أر�د أن أراجع الكتاب الفالني ،طلب منا واحد وهو أستاذ في الفقه

، واحد أخذ ًئاا صنع له شیوجاهز، وله �تاب �امل، قلنا له تفضل، واآلن له ثالث سنوات م

 ا.في خمسمائة ورقة وتم له سنتان ما صنع شیئً  اكتاب في مصطلح الحدیث مفرغً ال

  طالب: �عني هل هو عزٌف أم عدم استطاعة؟

ه ،ما تدري، اإلنسان یتحمس ه  ،�شتغل أن ودُّ  �ساعد و�ساهم، لكن إذا أخذ األوراق....أن ودُّ

 .وله مذ�رة خاصة طالب:......

�ل حال التفر�غ �النسبة لي أنا خاّصة �حتاج إلى معاناة أشد من الجلوس للتألیف ابتداًء؛ على 

مر توجیهات أثناء..،  تصرفات ال تألننا نخبط في �لِّ فن، وفي �ل مناسبة، وفي �ل... و 

یبقى أن لكن و�بخل المراجع في حذفها؛ ألنها مفیدة،  ،عالقة لها �الدرس، وقد تكون مفیدة

 تحتاج...المسألة 

 طالب:....

 ؟ماذا

 تجر�د؟
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 طالب:....

 .. طو�ل وممل وما أدري أ�ش :، تجر�د، الناس �قولون نعم

 طالب:....

 نعم.

 طالب:...

 و�ذا قارنت بدء الوحي من البخاري مع التجر�د وجدت ذاك الر�ع.

 طالب:....

 ؟ماذا

 طالب:....

 الر�ع

 شیخ.. المقوالت من عندك �ا شیخ.. هذا �كفي �ا..طالب:...

 ال ما هو �اإلشكال في عزو األقوال، اإلشكال في تنقیة هذه الدروس مما هو أجنبيٌّ عنها.

 طالب:.....

 ؟كیف

 طالب:....

 ال ال سهل سهل، لیس اإلشكال أن الذي في األشرطة فیه مثل ما في الدروس.

 طالب: شيء �سیر.

 .أخرى  فیه أشیاء ،، فیه استطراداتا�سیرً  لیسال هو 

 ..طالب:..

 ؟ماذا

 طالب:.....نها�ة الباب..

السیوطي لما أتمَّ األر�عین قطع العالئق �النَّاس �لهم، ترك التدر�س واإلفتاء، واتجه إلى التألیف، 

 ومنها ما في الورقات.  ،فمات عن ستمائة مصنَّف، منها المجلدات

حساب  المقصود: أن التضحیة ال بد منها، �عني �ل شيء على حساب شيء، �ل شيء على

ودرس في  ،في التفسیر إلنسان أن �حتفظ بدرسین في األسبوع، درس مثالً لشيء، �مكن 
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و�ترك الباقي و�تجه إلى التألیف. ممكن هذا، أما بهذه الطر�قة أ�ام األسبوع �لها  ،البخاري 

 ا؟مستوعبة ومستغرقة، إضافة إلى المشاغل واألعمال األخرى، وننتظر تألیفً 

  طالب:....

ا إلى التفسیر الموض�عني: ال ة جد� هناك مساِئل �قوم �ه،  اوعي، وال أرى أحدً ساحة �حاجٍة ماسَّ

ا تكررت في القرآن �حاجة إلى جمع والكالم عنها � ا مهمَّة جد� التفصیل، هناك قضا�ا مهمة جدَّ

من تكلم عن  : اإلخبات في القرآن؟تكلم عن مثالً من �عني من تكلَّم عن التَّرف في القرآن؟ 

وتنقل  ،ُتجمع و�تكلم علیها ،ا تحتاج إلى إثارة، وهي موجودة في القرآن مبثوثةسائل �ثیرة جد� م

تكلم عن تأقوال أهل العلم، وسهلة �عني ما تحتاج إلى تعٍب �ثیر، لكن الحاجة ماسة؛ ألنه حینما 

ُجمعت  هذه الكلمة في هذا الموضع، و�عد سنین تتكلم علیها في الموضع الثاني، تشتت، لكن لو

هن، و�اَن ما استغلق في موضع  ،في جمیع المواضع وتكلم علیها في موضع واحد، انحصر الذِّ

األنبیاء" �جمع جمیع ما بن �ثیر في "قصص اا طر�قة الحافظ ب �ثیرً من الموضع اآلخر، ُتعجِ 

یتتبع في ذلك القرآن �له، ثم ن هذا النبي في موضٍع واحد من قصص األنبیاء، ورد في شأ

قصة ُتذ�ر �مكن عشر مرات في القرآن، مرة مختصرة، ومرة مطولة، مرة متوسطة، مرة �قتصر وال

اكتملت الصورة، والناس �حاجة إلى على أولها، مرة على آخرها، مرة على .. لكن إذا ُجمعت 

 مثل هذا.

 هذا �قول: إذا �ان اإلنسان یتوضأ وفي أثنائه أحدث، ألیس �جب علیه أن �عید األعضاء التي

 ها و�بدأ من جدید؟أَ وضَّ 

ن الوضوء ینتقض �فسِخ الجور�ین، إذا �ان إفإذا قلنا: خالف،  ههل في ذلك من خالف، ما فی

�عني: هو  فهل ینقض الوضوء إذا توضأ وفي أثنائه فسخ الجور�ین؟ ،في مدِة المسح علیهما

ر فسخ الجور�ین �الحدث، العلماء ال �قولون  ب ناقض للوضوء، ما ن فسخ الجور إ :یر�د أن ینظِّ

أ، أنك تصلِّي �قدٍم ال مغسولة وال ممسوحة، إذا فسخت إ�قولون هذا، لكنهم �قولون  نك تتوضَّ

و لي �طهارٍة، هل تزعم أنها �املة أالجوَرب تكون صلیت �قدٍم ال مغسولة وال ممسوحة، تص

صلَّْیت �المسح أر�عة هي طهارة �املة، فإذا  :ناقصة؟ هذا بیَّناه في المسح على الخفین، فإن قلت

ة، هل �قول بهذا أحد؟ هل �مكن  أو الخفَّْین ثم أعد لبسهما، ثم أوقات افسخ الجور�ین استأنِف الُمدَّ
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 لع الخّف أو الجورب طهارته �املة؟ن الذي خإ :هل نقول علم؟أن �قول بهذا أحد من أهل ال

 طالب:...

 ماذا؟

البس الخف من جدید واستأنف المسح، وال  »اهرتینفإني أدخلتهما ط«�املة، قلنا: البس  :إذا قال

�قول بهذا أحد من أهل العلم، ثم افعل ذلك �عده �أر�عة أوقات ثم یترتب علیه أنك ما تغسل 

 رجلیك عمرك �له، و�ذا قلنا: ناقصة، قلنا �یف تصلي �طهارٍة ناقصة؟!

 هذا بیَّنَّاه في موضعه.و 

 لم تثبت؟لو في تسو�ة الصف، وهل ُتقال و ثابتة ین "اعتدلوا استقیموا" �الس :هل لفظة �قول:

المسألة ما هي مسألة توقیف، ولم یتعبد �مثل هذه األلفاظ، تسو�ة الصفوف من تمام الصالة، 

فسواء حصلت بهذا اللفظ أو بذاك أو �مجرد النظر واإلشارة �الید و�حصل بها المطلوب �كفي، 

لكلِّ  ؟ وهل-علیه الصالة والسالم–ذا عن النبي و�ان عمر �سوِّي الصفوف �الدرَّة، هل ثبت ه

رَّة؟ لیس األمر �ذلك، فالمسألة تحقیق مصلحة الصالة، وتسو�ة أحٍد أن �سوي الصفوف �الد

الصفوف من تمام الصالة، فبأي وسیلٍة تمَّت وأدت الغرض �فى، ولو �انت �مجرد إشارة، بیده 

 �ا فالن، تأخر �ا فالن. وأنت قدم �ذا، �كفي، وجاء: تقدم ،هكذا، أنت أخر

�قول: ا العظیم رب العرش العظیم أن �شفیك" سبعً : الدعاء للمر�ض في قول "أسأل هللا �قول

هل هذا الدعاء نستطیع أن نقوله للمر�ض عبر الهاتف، أو عبر منتد�ات اإلنترنت أم ال بد أن 

 المر�ض؟ مُ�قال أما

ظهر الغیب فهو أفضل، ولو قیل في وجه الرقیة تختلف عن مجرد الدعاء، الدعاء إذا �ان �

ي الغرض �شروطه وآداِ�ه لكن  ،المدعو له، �ان له أجره وثوا�ه، ولو قیل من ُ�عد أو من ُقرب یؤدِّ

 قیة فال بد أن �كون �قرب المر�ض والنفث علیه.إذا �ان رُ 

 طالب:........

 دعاء.، لكنه متضّمن الدعاء، هو نعم

 طالب:......

 ر..كن لو قیل من ُ�عد ما �ضصل فیه، لهذا األ

توجد امرأة متزوِّجة وعندها أوالد، وهي ال تصلي، وزوجها �علم �أنها ال تصلِّي إال أنه  �قول:
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الة، فهل �ُ  فرق بینهما حتى إن رضي هو ببقائها عنده، ومن راٍض �ما هي علیه من عدم الصَّ

 الذي �قوم بهذا التفر�ق هل هو القاضي أو الحاكم؟

لترافع للقاضي، ال بد من الترافع للقاضي والقاضي �صدر بذلك الحكم، یتم على إثِرِه ال بد من ا

 .التفر�ق

م �فار أ ال عنهمأحكام الدنیا هل ُ�قولكن في  ،متحنون عرفنا أن أهل الفترة یوم القیامة �ُ �قول: 

 مسلمون؟

عند  اعذورً م، ولو �ان غیر هللا هو ال �شهد أن ال إله إال هللا، و�عبدو  من ماتهم في الدنیا �فار، 

 لكن في اآلخرة ُ�مَتَحن. ،�عني �عدم إرسال الرسل إلیه، هو في الدنیا �افر ،هللا

ا ختلفو ا، والعلماء هإن التأجیر المنتهي �التملیك ال شيء فی :كیف نرد على من �قول�قول: 

ن د، والدیتشد فیكم لبنك فقد أجازوه، وأنتمالهیئة الشرعیة ل إلى لبنك وانظرو�قول: اذهب ل فیه

 �سر، وهذا تشدد.

 على �ل حال: من أراد أن �قتضي �من أجازه ال عن هوى، و�نما عن قناعة أن هذا تبرأ الذمة

، لفتوى ابتقلیده فاألمر ال �عدوه، لكن یبقى أن اإلنسان علیه أن �ستفتي قلبه، ال یتبع هواه في 

 لهوى، هذا عبٌد لهواه.یتبع من �عجبه قوله و�رد من ال �عجبه قلبه لمجرد ا

 �جمیع طرقه ضعیف؟ »أطَِّت السماء«�قول: هل حدیث 

 نعم، ضعیف، حدیث األطیط ضعیف.

 .�هللا أعلم

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین


